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SPIS DIG UDEN OM SYGDOM
Drop de kunstige tilsætningsstoffer og hold lægen fra døren 
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SPIS DIG UDEN OM SYGDOM
Drop de kunstige tilsætningsstoffer og hold lægen fra døren Stine Kjærside

stkj@bt.dk

Kunstige tilsætningsstoffer i maden kan 
påvirke vores sundhed og gøre os syge. Det 
er en væsentlig årsag til, at det nu er blevet 
in at spise naturligt.

Det er hurtigt, billigt og nemt at hive en fær-
diglavet ret med lang holdbarhed op af fryseren 
og smide den direkte i mikroovnen, mens vi 
dækker bordet. Men sundt for kroppen er det 
næppe. 

Engang skulle vi spise Nupo-pulver for at 
være sunde, så skulle vi på diverse lynkure og 
siden spise fødevarerne rå. I dag handler sund 
mad om stenalderkost og naturlige fødevarer.

Forskning viser, at kunstige tilsætningsstof-
fer i bl.a. forarbejdede fødevarer har en negativ 
effekt på vores sundhed – især på hormonsy-
stemet. Derfor dropper mange danskere nu den 
forarbejdede mad til fordel for de rene råvarer.

Øget sygdomsrisiko
Ved at undgå de kunstige tilsætningsstoffer, 
nedbringer man blandt andet risikoen for at 
blive ramt af sygdomme som diabetes, kræft og 
allergi. Anden forskning viser, at for mange til-
sætningsstoffer i hverdagen kan føre til ADHD. 
Mængden af nye forskningsresultater har sat 
mere fokus på at spise naturligt, fortæller over-
læge og sundhedsekspert Bente Klarlund. 

- Folk bliver mere og mere opmærksomme på 
tilsætningsstoffer i maden, ligesom de tænker 
over, hvad det er, de indtager. Samtidig er der 
en større kvalitets- og dyrebevidsthed i forhold 
til det, vi vælger at købe, siger hun. 

Også vores naboer i Norge er vilde med rene 
råvarer. En national undersøgelse viser, at to ud 
af tre nordmænd er optaget af, at maden skal 
være naturlig og uden tilsætningsstoffer. 

Tilsætningsstoffer er udefrakommende stof-
fer, som bliver tilsat maden for at give den læn-
gere holdbarhed, ændre konsistensen, farven 

eller smagen eller for at hæmme bakterier i 
fødevaren. Eksempelvis er der i flere lightpro-
dukter tilsat sødemidlet Aspartam, der smager 
som sukker, men søder meget mere, så man 
skal bruge mindre af det. 

Gode og dårlige stoffer
Ifølge Gitte Gross, der er afdelingsleder på 
DTU Fødevareinstituttet, er de tilsætningsstof-
fer, vi ser i maden i Danmark, helt lovlige. De er 
underlagt sundhedsmæssige vurderinger, i for-
hold til hvor og i hvilke mængder de må bruges.

- Tilsætningsstofferne er godt undersøgt og 
reguleret, og i de mængder, vi får dem i Dan-
mark, er de sjældent skadelige. Det gode ved 
tilsætningsstoffer er, at de bl.a. kan forhindre 
bakterier i at gro i vores mad og give dem en 
længere holdbarhed. Men på den anden side gi-
ver de også mulighed for en vis kreativitet, der 
gør, at man kan bruge færre rigtige råvarer i 
nogle fødevarer, siger Gitte Gross.

Da stenalderkosten – hvor man skal undgå 
stivelse ved ikke at spise eksempelvis ris, pa-
sta og kartofler – kom til landet, blev danskerne 
mere opmærksomme på, hvor det, de spiser, 
egentlig kommer fra. 

Naturlig kost er fremtiden
Samtidig har viden fra forskningens verden 
gjort os mere bevidste om, hvordan det, vi 
putter i munden, påvirker vores helbred. Men 
ifølge Bente Klarlund er naturlig kost uden til-
sætningsstoffer endnu ikke for alle.

- Det er de ressourcestærke, der har råd til at 
spise sådan. Jo bedre stillet man er økonomisk, 
des mere overskud har man til at sætte sig ind i 
den slags og stille krav til ens mad, siger hun og 
tilføjer, at en stor del af befolkningen i lavklas-
segrupper er overvægtige. 

Alligevel mener hun, at lysten til at indtage 
naturlig mad er kommet for at blive, for infor-
mationen om de rene råvarers sunde effekt og 
tilsætningsstoffernes skadelige konsekvenser 
bliver stadig mere tilgængelig. 
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Der findes mere end 500 tilsætnings-
stoffer med hvert sit E-nummer, der 
betyder, at brugsreglerne for stoffet i 
mad er ens i alle EU-lande. 

Stoffets tal henviser til en kategori:

E100-199: Farvestoffer – Bruges til 
at farve mad eller genopfriske farve, 
der er falmet under bearbejdningen af 
maden. F.eks. i is, slik og sodavand.

E200-299: Konserveringsstof-
fer – Anvendes for at undgå mug og 
råd i fødevarer. Bruges ofte i pålæg og 
anden færdigpakket mad

E300-399: Antioxidanter – Anven-
des for at undgå, at olie bliver harsk, 
som emulgator eller stabilisator. Bruges 
bl.a. i mayonnaise, kageblandinger, 
margarine og is.

E400-499: Konsistensmidler – Be-
nyttes til at ændre eller styrke konsi-
stensen i en madvare. Bruges i bl.a. 
flødeost, kager, is, slik og marmelade.

E500-...: Andre stoffer – Eksem-
pelvis aspartam, der fungerer som 
sødemiddel eller glutaminsyre, der 
forstærker smagen i fødevarer.

 •TILSÆTNINGSSTOFFER
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Stine Kjærside 
stkj@bt.dk

1. maj i år åbnede butikken MadMar-
ked i Præstø. Fra begyndelsen har 
opbakningen været enorm, og ifølge 
initiativtager Birgitte Escherich, der 
er cand.scient.pol. og kok, kommer 
stamkunder dagligt efter økologiske 
madvarer.

- Vi har oplevet en enorm opbak-
ning, siden vi begyndte. Det viser jo 
bare, at folk virkelig gerne vil købe 
økologisk og bæredygtigt, hvis de 
får muligheden for det, siger Birgitte 
Escherich. 

Konceptet for MadMarked er, at 
råvarerne skal være lokale samt 
fri for alle former for kemikalier og 
tilsætningsstoffer. Ifølge Birgitte 
Escherich er der nemlig god grund til 
at undgå kunstige tilsætningsstoffer i 
det, vi putter i munden.

- Der er tilsætningsstoffer i alt, 
ikke kun mad, men også møbler, tøj 
og kosmetik. Den cocktail af mange 
kemikalier kan være rigtig skidt for 
et menneske, når vi får det i så mas-
siv en grad, som vi gør. Samtidig går 
det ikke kun ud over vores sundhed, 
hvis vi ikke spiser rene fødevarer, 
men også naturen, siger hun. 

Undgå tilsætningsstoffer
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Undgå tilsætningsstoffer
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 ● 1. Der er for så vidt tilsætningsstoffer i alle fødevarer, du 
ikke selv hiver op af jorden, da nogle tilsætningsstoffer bliver 
tilsat for at undgå bakterier og udsætte forrådnelsesproces-
ser. 

 ● 2. Omkring 40 tilsætningsstoffer er tilladte i økologiske 
varer. Det drejer sig om tilsætningsstoffer, der ikke kan give 
allergiske reaktioner, og som bliver brugt til eksempelvis at 
ændre konsistensen i marmelade, give bobler i sodavand eller 
give produkter længere holdbarhed. Syntetiske farvestoffer 
og sødemidler må ikke benyttes i økologiske varer. Maksimalt 
5 procent af et økologisk produkt må være fremstillet af ikke-
økologiske produkter. 

 ● 3. Prøv så vidt muligt kun at købe økologiske råvarer, gerne 
fra en lokal forhandler, hvis det er muligt. Ved at købe lokalt 
undgår man at belaste miljøet, da råvaren ikke er blevet 
transporteret fra andre steder, eksempelvis fra udlandet. Øko-
logiske råvarer skal følge et bestemt regelsæt, for eksempel 
må de ikke være dyrket med kunstige gødningsstoffer, de må 
ikke være tilsat kunstige farvestoffer eller genmodificerede 
stoffer og antallet af E-numre (tilsætningsstoffer, red.) er 
meget lavt. 

 ● 4. Lav din mad selv. Kun når din mad ikke er forarbejdet, 
kan du være helt sikker på, at den ikke indeholder tilsætnings-
stoffer. F.eks. er der rigtig mange tilsætningsstoffer i ketchup, 
som man nemt kan lave selv - uden tilsætningsstoffer. Se 
hvordan under opskrifter.

8 tips til sundere mad



11

8 tips til sundere mad
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 ● 5. Desuden indeholder mange færdigretter store mængder 
salt for at kunne holde længe, og det slipper du også for, ved 
at lave det selv. Kan du ikke det, så kig på indholdsetiketten på 
produktet. Er listen af indhold meget lang, så find en anden. 
Gå altid efter det økologiske. 

 ● 6. Økologiske fødevarer er som regel lidt dyrere, men ifølge 
Birgitte Escherich er det for mange et spørgsmål om at priori-
tere det. Har man ikke råd til at købe alting økologisk, kan man 
f.eks. begynde med at skifte mælken ud med den økologiske 
variant. Det koster kun et par kroner mere. 

 ● 7. Kig på indholdsfortegnelsen i supermarkedet. Er der 
mange E-numre, eller er listen af indhold meget lang, så det er 
nok ikke et særligt rent eller naturligt produkt. 

 ● 8. Producenter er i Danmark ikke forpligtede til at angive til-
sætningsstoffer i sammensatte fødevarer, som eksempelvis 
en frysepizza, hvis stoffet udelukkende er til stede, fordi det 
findes i en af ingredienserne i pizzaen og ikke har en funktion 
på den sammensatte fødevare. 

Kilder: Birgitte Escherich, Fødevarestyrelsen,  
aktiveforbrugere.dk m.fl.
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Det behøver ikke være dyrt at spise økologisk - og du behøver heller ikke undvære noget. Adm. 
direktør i MadMarked Birgitte Escherich kommer her med forslag på lækre sommerretter, der 
er lavet af 100% rene råvarer, samt erstatninger til sødemiddel og ketchup på flaske

Lækre økologiske opskrifter
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Marokkansk inspireret okse-delle – ca 15 stk

 ● 400 g hakket okse

 ● 1 stort revet løg

 ● 1 stor reven gulerod

 ● Lidt ekstra – ca 100 g af hvad der evt måtte ligge i køleska-
bet og være lidt slattent uden at være muggent: Finthakket: 
Tomat, hvidkål, gulerod, 

 ● Et par revne kartofler eller 150 g mosede kikærter

 ● 1 lille tsk stødt kanel

 ● 2 fed fintreven hvidløg

 ● 2 tsk stødt korianderfrø

 ● 3-5 toppede spsk mel

Alle ingredienser skal være økologiske og evt. fra lokal forhandler

Dellerne formes til 75 g. Steg dem ikke i margarine fra super-
markedet, men i din egen hjemmelavede, som består af 1 del 
olie og 1 del smør – steges til de netop føles gennemstegte.

Lækre økologiske opskrifter

Marokkansk sommermåltid 

Til 4 personer + formentlig nok til en madpakke til da-
gen efter - Alt i 100% økologisk kvalitet
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Venlig chilisalat med abrikos

 ● Ca 400 g fintsnittet sommerhvidkål

 ● 1 finthakket rødløg

 ● 1 bundt persille/ dild/ purløg/ mynte

 ● 1 dl finthakket tørret abrikos eller rosin

Dressing:

 ● Frisk meget finthakket chili efter smag

 ● ½-1 dl god raps eller olivenolie

 ● ½ - 1 dl æbleeddike eller anden lys eddike

 ● Knivspids salt

 ● 1 fed fintreven hvidløg

 ● 1 spsk sukker

Alle ingredienser skal være økologiske og evt. fra lokal forhandler

Pisk dressingen sammen og smag til. Vend det hele sammen 
og smag til igen.

Nye kartofler med spidskommen-salt

Nye kartofler i ønsket mængde koges lige præcis møre. Ste-
ges herefter i brunet smør til de er gyldne. Drysses med salt 
og friskstødt spidskommen.
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Om at komme i smags-MÅL med en slatten frugtskål

 ● 2 slidte overmodne bananer

 ● 2 overmodne ferskner befriet for sten

 ● Bær og eller melon – hvad du har

 ● Lidt vand eller juice

 ● 2 tskvanillesukker

 ● Lidt lavendel-blomster fra haven hvis du har – ca 1 spsk

 ● Evt en rest is – så bliver det luksus-udgaven!

Alle økologiske varer

Alt blendes til en shake – lækkert og sundt! Brug også gerne 
ingefær, mynte, citronmelisse, basilikum, honning, karde-
momme – forsøg dig frem til din egen favorit

Din egen ketchup – det er SÅ nemt

 ● 1 dåse flået tomat

 ● 2 hakkede løg

 ● 1 dåse tomatkoncentrat

 ● 1 lille tsk stødt nellike

 ● 1 lille tsk stødt allehånde

 ● 1 cm fintreven frisk ingefær

 ● 1 dl sukker

 ● 1,5 dl eddike

Alle ingredienser skal være økologiske 

Alt hældes i en gryde og koger mørt i ca 15 min. Blend det 
grundigt med en blender og si det – pres tomatmassen så 
godt gennem sigten som du kan. Resten, der bliver tilbage 
i sigten kan bruges i nær fremtid i en fars/ suppe/ dressing/ 
sauce, så intet går til spilde.

Kog Ketchuppen ind til ønsket konsistens og smag til så den er 
sur-sød. Værsågod – ingen tilsætningsstoffer, ingen forringet 
spisekvalitet. Tværtimod.
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Dit eget ægte sødemiddel i drikkevarer

- findes i lakridsrod. Køb det som te og lav din egen is-te tilsat 
de aromaer du kan lide som kanel,  mynte, ingefær, vanille, 
appelsinskal mm

Vær ikke bange for sukker

- i din mad. Lidt sukker i dressingen, et godt stykke hjemme-
bagt kage vil blot stimulere og tilfredsstille dig – rent bioke-
misk i hjernen. Så fristes du ikke til at købe sødt hele tiden. 
Undgå for enhver pris kunstig sødet mad – den slags kemika-
lier har din krop ikke fortjent – og det slanker ikke med al det 
kunstige sødestof. Tværtimod fordi du fristes til ægte sødme 
i stedet. Sidstnævnte i overdreven mængde øger dagens ka-
lorieindtag markant og så er der mulighed for vægtøgning og 
en række livsstilssygdomme på sigt. Hvorfor skulle man dog 
rage sådanne sygdomme til sig når man kan ændre småting 
og oven i købet have det fremragende undervejs?

God appetit!



21



22


